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19 AU6, 2022 

Raad van de gemeente Woerden 

Postbus 45 

3440 AA WOERDEN 

Datum ‘Ons nummer Uw kenmerk 

18 augustus 2022 _ 202204929/1/R4 

nlichtingen Onderwerp 

Patrick van den Hoeven B.V. / bw Woerden 

wet dwangsom 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beroep 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij stuur ik u stukken die zijn ingediend in bovengenoemde procedure. 

De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan 

dit bericht onder "Onderwerp” en "Ons nummer”. 

Ik verzoek u naar aanleiding van de stukken een verweerschrift in te dienen. U krijgt 

daarvoor tot en met 1 september 2022 de tijd. 

De Afdeling verzoekt u de op de zaak betrekking hebbende stukken zo snel mogelijk maar 

in elk geval binnen de hiervoor gestelde termijn toe te sturen. Mocht u deze al eerder in 

deze procedure of bij een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening hebben 

toegestuurd, dan is het voldoende dat u verwijst naar die eerdere toezending. 

Privacy 

De Afdeling stuurt de stukken die u stuurt, door aan de andere partijen. Houdt u daar 

rekening mee als u stukken met privacygevoelige informatie stuurt. Voor meer informatie 

gaat u naar www.raadvanstate.nl/privacyverklaring. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 

de griffier 

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag -T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www-raadvanstate.nl 

Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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RAAD VAN STATE AANTEKENEN ARAG SE Nederiand 

RAADVAN STATE INGEKOMEN 

Postbus 20019 Postos 230 

    

2500 EA 'S-GRAVENHAGE 3830 AE leusden 

17 AU6. 2022 n ? 

7103314342342 

  

  

Tevens per fax: 070 3651380 

# 1013} 347300 

worwarsgel 

Ozum 17 augustus 2022 Oehandeld door 

Orskenmerk 00888360 Teletoonummer 

w kenmerk Fasmamener 

ondersern beroepniettijdigbeslissen _ tmat (geanonimiseerd)

Hoogedelgestreng college, 

Namens de besloten vennootschap Patrick van den Hoeven B.V., gevestigdte Woerden, stelik 

hierbij beroep in tegen het uitblijven van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

“Rembrandtbrug”. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft terinzage gelegen van 14 januaritot en met 24 februari 

2022 (bijlage 1). De raad heeft niet binnen twaalf weken na het einde van de terinzagelegging, 

als bedoeld in artike13.8, eerste lid, ondere, van de Wro over de vaststelling van het 

bestemmingsplan beslist 

Als bijlage 2 sluit ik een afschrift bij van de ingebrekestelling bij die namens cliënte op 28 juliis 

verstuurd 

Cliënte heeft groot belang bij de bespoediging van de besluitvorming, omdat zij in de huidige 

situatie —onderde werking van het voorbereidingsbesluiten het ontwerpbestemmingsplan — 

ernstig in haar belangen dreigt te worden geschaad. 

Namens cliënt verzoekiik u daarom dit beroep gegrond te verklaren en de raad omte dragen 

om binnen twee weken na uw uitspraak het bestemmingsplan vast te stellen, op straffe van 

eendwangsom, een en anderals bedoeld n artike| 8:55d van de Awb. 

Ik verzoek u de raad te veroordelen in de kosten van deze procedure en van de 

bezwaarschriftenprocedure en verzoek u voorts te bepalen dat het betaalde gríffierecht wordt 

terugbetaald. 

Volledigheidshalve maakik u erop attent dat ondergetekende gebruik maakt van de algemene 

machtiging conform de bij uw rechtbank gedeponeerde machtigingslijst. 

Ik verzoek u de verschuldigde griffierechten af te boeken van de rekening courant van ARAG 

Rechtsbijstand 

ARAG SE Nederland statutar gevesugdte Dusseldort (Duistand} KuK 55704173 : IA NL2 RABO 0385 7844 38- BTW MIBS186273101   
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  Onderwerp teroop niet tijkg beslissen 

Tot slot verzoek iku nadrukkelijk verdere correspondentie in deze kwestie aan mij te richten, 

ondervermelding van ons kenmerkdat boven dit beroepschrift staat 

Hoogachtend, 

ARAG Rechtsbijstand 

Jurist bestuursrechten onderwijsrecht 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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woerDen 8 

GEMEENTEBLAD - 

Oficiële wilgave van de g 

  

meente Woerden 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN, ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDEN 

EN M.E.R.BEOORDELING REMBRANDTBRUG 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat met ingang van 14 januari 2022 tot en 

met 24 februari 2022 voor een ieder ter inzage ligt 

1. _ het ontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug’ met identificatienummer NL./MRO.0632.bpremn. 

brandbrug-bOW1; 

2 _ hetontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 'Rembrandtbrug’ 

Plangebied en doel 

Het plangebied ligt voor een groot deel binnen het bedrijventerrein Barwoutswaarder det ten westen 

van het centrum van Woerden ligt. Het noordelijke deel van het plangebied ligt binnen de wijk Schil- 

derskwartier. Het zuidelijke deel van het plangebied grenst aan de wijk Molenviiet. 

Het doel van het bestemmingsplan is om een nieuwe hoofdontsluitingsweg mogelijk te maken die een 

verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg - Rembrandtlaan en de Hollandbaan. Met de 

aanleg van de Rembrandtbrug over de Oude Rijn worden de verkeersproblemen op de route Rembrandt- 

laan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk in Woerden West robuuster en wordt de doorstro 

ming verbeterd 

  

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

Vanwege hetwegverkeer in de nieuwe situatie na aanleg van de weg en brug wordt de voorkeurswaarde 

uit de Wet geluidhinder bij een aantal woningen overschreden. Daarnaast worden voor een aantal 

woningen de grenswaarde overschreden als gevolg van de reconstructie van de Leidsestraatweg en 

de Rembrandtlaan. Tan behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stelien. 

M.e.r-beoordelingsplicht 

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld 

Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit zich geen belangrijke nadelige ge- 

volgen voor het milieu voordoen de het uitvoeren van een m.e.1-beoordeling of een milieueffectrapport 

noodzakelijk maken 

Inzien 

Hotontwerpbestemmingsplan en bijbehorende relevanto stukken en het ontwerpbesluit hogore waarden 

kunt u tijdens de genoemde termijn inzien op www.woerden.nl > inwoners > bouwen, verbouwen en 

slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. 

  

Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IM 

RO.0632.bprembrandbrug-bOW1 en op de projectwebsite www brugwoerdenwest.nl 

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit nood- 

zakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u lelefonisch contact op te nemen via 

het algemene telefoonnummer 14 0348. 

Zienswijzen 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn 

zienswijze indienen. 

Gemoentebiad202Znr 931 _13 jamwari 2022     
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U kunt digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD). Het digitale formulier kunt u vinden 

op www.woerden.nl > inwoners > melding-klacht-bezwaar-maken > zienswijze-indienen. Vul bij het 

veld "adreslocatie” de vermelding zoals hieronder beschreven in. U kunt géén zienswijze indienen via 

de e-ma 

  

  

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kumt u per post indienen gericht aan de 

Gemeenteraad Woerden, p.9. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding 

van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug’ en (bij voorkeur) uw email-adres n verband 

met verdere communicatie 

  

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u per post indienen gericht aan 

het college van burgemeester en wethouders, via hetzelfde postadres onder vermelding van zienswijze 

ontwerpbesluit hogere waarden Rembrandtbrug’ 

Eon schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum. 

Voor het indienon van sen mondelinge zienswijze kunt u op werkdagon telefonisch eon terugbelafspraak 

maken via het algemene telefoonnummer 14 0348. Dit nummer kunt u ook gebruiken als u wilt worden 

teruggebeld over nadere informatie en/of vragen, 

Informatiebijeenkomst (digitaal} 

Op 25 januari 2022 om 20:00uur organiseert de gemeente een digitale informatieavond over het plan. 

U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze digitale bijeenkomst lichten wij het bestemmings 

plan en de hogere grenswaarden toe. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de website 

www.brugwoerdenwest.nl. 

Woerden, 13 januari 2022 

Gemsonteblad2U2Znr 331 _13 janwari 2022     
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__ (geanonimiseerd)

Gemeente Woerden 

tLa.v. College van B & W 

Blekerijlaan 14 

3447 GR WOERDEN 

Zegveld, 26 juli 2022 

Geacht College van B&W, 

Langs deze weg zenden wij u onze eis ten aanzien van de tijdige verwerking van het Ontwerp 

Bestemmingsplan Rembrandtbrug. 

Graag zien wij, gezien de genoemde termijnstellingen, dat u dit bericht direct in behandeling 

neemt. 

Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met: 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Pagina 1 
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Aan: College van B&W van Gemeente Woerden 

Betreft: Voortgang Ontwerp Bestemmingsplan Rembrandtbrug. 

Datum: 26 juli 2022 

Geacht College, 

Langs deze weg geeft Patrick v.d. Hoeven aan dat hij van Gemeente Woerden eist dat er voortgang 

wordt gemaakt inzake het Ontwerp Bestemmingsplan Rembrandtbrug. 

Patrick v.d, Hoeven heeft op 6 februari 2022 een zienswijze / bezwaarschrift ingediend. 

s e machtigd namens Patrick v.d. Hoeven op te treden in het dossier 

Rembrandtbrug 

(geanonimiseerd)

  

Het Ontwerp Bestemmingsplan Rembrandtbrug is op 14 januari 2022 ter inzage gelegd. 

De ter inzage [egging is beeindigd op 24 februari 2022 

| 

‘ De procedure zoals vereist {artikei 3.8, eerste Íid, onder e, van de Wro), geeft aan dat binnen 12 

| weken n3 sluiting terinzage legging, Gemeente Woerden met een uitkomst dient te komen. Deze 

termijn ís reeds gesloten op 19 mei 2022. 

Tevens krijgt Gemeente Woerden nog 2 weken om haar besluit te publiceren. Dat had uiterlijk op 2 

juni 2022 gedaan moeten zijn. 

Onze eis is opgesteld op 26 juli 2022. 

Op dit mament heeft de Gemeenteraad nog geen vergadering ingepland om het besluit vast te gaan 

stellen. 

  

  

Woerden, Het voorzieningenbesluit blijft gedurende de fase van het Ontwerp Bestemmingsplan 

Rembrandtbrug onverkort van kracht, waardoor ontwikkelingen worden belemmerd. 

| Gezien de behoefte van de onderneming om haar klanten te bedienen en het gebruik van ruimte 

| daar om vraagt, is het voor Patrick v.d. Hoeven onmogelijk om in deze ontwikkelingen te kunnen 

| acteren. In zeer directe zin leidt dit tot schade ten lasten van de ondernemingen van Patrick v.d 

‘ Hoeven. 

| 

‘ Patrick v.d. Hoeven lijdt aanzienlijke schade wegens het uitblijven van het besluit door Gemeente 

Patrick v.d. Hoeven eist dat binnen 14 dagen na ontvangst van dit bericht, Gemeente Woerden een 

besluit neemt inzake het Ontwerp Bestemmingsplan Rembrandtbrug. 

Veronderstelt dat dit op 28 juli 2022 het geva! bij Gemeente Woerden ontvangen moet zijn, vervalt 

daarmee deze termijn op 11 augustus 2022 

| 

| 

| Indien een reactie uitblijft, danwel dat er geen besluit wordt genómen, worden er vervolgstappen 

| ondernomen. 

    

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

| Dit document is aanf juli 2022. 

Met vriendelijke gro: 
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Met vriendelijke groet, 

Jurist bestuursrecht en onderwijsrecht 

  (geanonimiseerd)
anwezig: ma, di, wo (even weken), do, vr 

N.B. Vanaf maandag 26 september tot en met dinsdag 17 oktober a.s. ben ik afwezig. Mijn waarnemers, de heer 

lezen mijn mail en nemen deze alleen bij spoed in behandeling. U 

kunt hen in noodgevallen bereiken via CIS ( ; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

juridisch 

probleemoplossers Voor 

het recht 

Kastanjelaan 2£3833 AN Leusden k SEE 3085 
  

Postbus 23013830 AE Leusden 

03343423 42 | werwARAG.nt   

  

ARAG SE Nederland is gevestigd te Leusden en geret 

Kamer van Koophandel onder nummer 55794173 

dscaimer 

  

  

  

    

(geanonimiseerd)


